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choice of cryptographic cipher: An original message is known as the plaintext, while the coded 

message is called the ciphertext.The process of converting from plaintext to ciphertext is known as 

enciphering or encryption. Techniques used for deciphering a message without any knowledge of the 

enciphering details fall into the area of cryptanalysis.The areas of cryptography and cryptanalysis together 

are called cryptology. The basic cryptographic ciphers are symmetric and asymmetric ciphers. The two basic 

symmetric encryption techniques are substitution and transposition. This paper provides a some examples of 

the use of different cryptographic algorithms. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Криптографията се появява още с появата на писмеността. От гръцки 

криптография означава тайнопис (криптос- скрит, графос- пиша). Криптографията 

намира все по- широко приложение в областта на компютърните науки, тъй като се 

свързва със защита на данните от нежелан достъп. Същността на криптографските 

алгоритми се състои в шифриране и дешифриране на данните. При шифрирането се 

използва ключ за шифриране, който се прилага върху открития текст (текста, 

подлежащ на шифриране).  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Базовите криптогравски алгоритми подлежат на класификация по различни 

класификационни признаци. Като класификационен признак на първо ниво най-

често се използва свойството симетрия на алгоритмите. По този признак базовите 

криптографски алгоритми се разделят на симетрични и несиметрични [3], [4]: 

1. Симетрични шифри (наричат се още шифри със секретен ключ) – при тях 

се използва един и същ ключ за криптиране и декриптиране. Те от своя страна 

биват: 

1.1. Блокови шифри -при тях данните, които подлежат на шифриране се 

обработват на групи, като един и същ блок от открития текст се трансформира 

винаги в един и същ шифроблок. Най- използваните блокови шифри са: AES, DES, 

3DES, TwoFish. Те се делят на: 

1.1.1. Субституционни шифри- При тях на всеки символ от открития текст се 

съпоставя друг символ в шифрирания текст. В случая редът на следване на 

символите в открития текст се запазва, но самите символи се променят. 

Основоположник на шифите със замяна (със субституция) е Юлий Цезар. 

Субституционните шифри от своя страна биват: 

1.1.1.1. Субституционен шифър на Цезар- най- простия субституционен шифър, 

наречен на името на своя създадтел. При него всеки символ от открития текст се 

премества с точно определен брой поцзиции (shift n) в права или в обратна посока в 

използваната азбука. 

Пример 1.:  

 

 

1.1.1.2. Субституционен шифър с автоключ (нарича се още шифър на 

Виженер)- Той се състои от няколко шифъра на Цезар в последователна смяна с по 

един символ. Той е по- сигурен от шифъра на Цезар, тъй като при извършване на 
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статистически анализ не може да се открие откритият текст. Тук ключът се задава 

като определена последователност от символи и в зависимост от това дали ключът 

ще се повтаря или не бива: 

• Субституционен шифър с автоключ на Виженер- ключът се записва толкова 

пъти, колкото е дължината на открития текст. 

Пример 2.: 

 

• Субституционен шифър с автоключ, запълвайки дължината на ключа с 

открития текст: 

Пример 3.: 

Крипитиране на открития текст: “Компютърна система” със субституционен 

шифър с авто ключ, с ключ- “ДЕСЕТ” , като дължината на ключа се запълва с 

открития текст: 

 

• Субституционен шифър с автоключ, запълвайки дължината на ключа с 

шифротекста: 

Пример 4.: 

Крипитиране на открития текст от българската азбука: “Компютърна система”, 

използвайки субституционен шифър с автоключ, с ключ- “ДЕСЕТ” , като дължината 

на ключа се запълва с криптирания текст: 

 

1.1.1.3. Едноазбучни шифри- при тях всеки символ от открития текст се 

представя чрез еднакви букви в шифротекста.  

1.1.1.4. Многоазбучни (полиазбучни) шифри- ако секретният ключ е достатъчно 

дълъг, той може да се раздели на няколко подключа и след това първият блок от 

открития текст да се шифрира с първия подключ; вторият блок- с втория подключ и 

т.н.т. По този начин един и същ символ от открития текст се представя чрез 

различни букви в шифротекста. Тези шифри са значително по- сигурни, но се 

затруднява статистическия криптоанализ [2]. 

Пример 5.: 

Шифриране на открития текст “Компютърна система” с ключ “ШИФЪР” по 

метода на Виженер чрез многоазбучна субституция: 

 

1.1.2. Транспозиционни шифри- символите в открития текст се запазват, като не 

се променят, а само се променя тяхното местоположение в шифротекста. Те биват:  

• Шифър с колонна транспозиция- от криптиращия ключ определяме 

последователността на записване на всички символи от дадена колона. От дадените 

символи в ключа първи в азбуката се среща символ В, после О, П, Р, С и накрая Ъ. 

Номерираме ги съответно с цифрите от 1 до 6. Номерацията на символите в ключа 

определя последователността на записване на колоните, с всички символи в тях. 

Първо записваме всички символи от първа колона- ДШНШВА, после от втора, трета 

и т.н.т. 

Пример 6.: 
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Криптиране на открития текст от българската азбука: “Да бъдеш или да не 

бъдеш. Това е въпроса?”, използвайки шифър с поколонна транспозиция и ключ: 

“ВЪПРОС” 

 

• Транспозиционен шифър с период 

Пример 7.: 

Криптиране на открития текст: “Компютър”, използвайки транспозиционен 

шифър с период 4 и ключ 3142 

 

При този шифър като първи символ в шифротекста се поставя третия символ 

от открития текст (“М”). Като втори символ в шифротекста се поставя следващият, 

определен от ключа – първи символ от открития текст (“К”) и т.н.т. 

1.2. Потокови шифри - При тях един и същ бит, знак, байт или дума, според 

това върху какви части от входните данни се оперира, се преобразува в различен 

бит, знак, байт или съответно дума. При тях ключовите стойности, с които се 

извършва шифрирането се променят непрекъснато или се създават по определен 

алгоритъм по време на шифрирането. Най- използваните поточни шифри са RC4, 

Fish, Helix, Panama, Phelix, A5/1 и A5/2 при работа с мобилни комуникации. 

Пример 8.: 

 

2. Несиметрични шифри (шифри с публичен ключ)- най- често използван 

несиметричен алгоритъм е RSA (Rivest Shamir Adleman), създаден на имената на 

своите трима създатели Ron Rivest, Adi Shamir и Leonard Adleman. 

 

Фиг.1. Класификационна схема на криптографски шифри 

 

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ КРИПТОГРАФСКИТЕ ШИФРИ 

Всеки шифър си има своите положителни и отрицателни характеристики [1], [5]. 

Изборът на шифър зависи от: 

- предназначението, за което ще бъде използван; 
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- реалните заплахи от несанкциониран достъп; 

- леснота и удобство на използване на шифъра; 

- натоварване на ресулсите на компютърната система; 

- изборът на режим за работа; 

- дали ще бъде шифрирано по- вече от едно съобщение с един и същи ключ; 

- осигуряване на по- голяма случайност в шифротекстовете; 

- въздействие върху данновите потоци и др. 

 

Таблица 1. Съпоставка между симетрични и несиметрични шифри 

Симетрични шифри Несиметрични шифри 

Предимства 

- висока скорост на криптиране и 

декриптиране 

- двойката ключове (частен и 

публичен) могат да бъдат използвани 

за дълъг период от време 

- значително по- сигурни от 

симетричните шифри 

- лесни са за реализация - при мрежа от n участника са 

необходими n- двойки ключове 

- по- голямата част от известните алгоритми 

са симетрични 

- удобни са за създаване на 

електронен подпис 

Недостатъци 

- секретният ключ е един и всяка от страните 

може да го компрометира 

- по- бавни са от симетричните шифри 

- не са достатъчно сигурни, в сравнение с 

несиметричните шифри 

- при комуникация в мрежа с n участника са 

необходими n(n-1)/ 2 ключа 

- при използване за криптиране, 

ключът е по- дълъг 

 - нужна е честа смяна на ключа, за да се 

избегне опасността от външна атака  

- не са удобни за създаване на електронен 

подпис 

 

Таблица 2. Съпоставка между блокови и потокови шифри 

Блокови шифри Потокови шифри 

Предимства 

- предаването на грешки в един 

блок от шифротекста, не оказва 

влияние в другите блокове 

- напълно сигурен 

- имат по-вече приложения 

 

- тъй като поточните шифри криптират и 

декриптират информацията на ниво бит, те са по- 

подходящи за хардуерно изпълнение 

- за по- кратките блокове е 

нужно да се добавят нули в края 

- лесно се анализират математически 

- висока дифузия 

 

 

- поточните шифри са по- малко чувтвителни към 

криптоанализ, тъй като еднаквите части от открития 

текст се шифрират различно. 

- имунитет на въвеждането на 

символи, защото блоковете от 

символи са кодирани и е 

невъзможно да се вмъкнат 

единични символи в един блок 

- ключовият поток се генерира независимо от 

информационния поток 

- поточните шифри са защитени срещу 

синхронизация при търсене в шифротекста 

- синхронните поточни шифри имат защита срещу 

всички видове заплахи за автентичност, тъй като 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2013, том 52, серия 11 
 

- 96 - 

съобщението съдържа контролна сума. 

Недостатъци 

- криптиращите блокове са по- 

податливи на криптоанализ, в 

сравнение с поточните шифри, 

тъй като еднаквите блокове от 

открития текст се заменят с 

еднакви шифротекстове. 

- по- бавни са от блочните, но можем да ги 

направим по- бързи чрез специален хардуер, 

криптиращ няколко милиона бита за секунда. 

- нужна е синхронизация между изпращача и 

получателя 

- необходим е голям брай ключове 

- предадените грешки в по- предни части от 

шифротекста, влияят и върху текущата част 

- лесно могат да се вмъкват и 

изтриват блокове 

- има ефект на размножаване на грешките, който 

обаче се отстранява от синхронизацията 

- еднаквите блокове в открития 

текст се заменят от еднакви 

шифротекстове. 

- не са подходящи за софтуерни приложения 

- ниска дифузия 

- грешки при размножаване 

 

- чувствителност към злонамерени вмъквания и 

модификации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всеки шифър има своите предимства и недостатъци. Несиметричните шифри 

са по- сигурни, в сравнение със симетричните, но за сметка на това са по- сложни и 

по- бавни. Субституционните блокови шифри са по- сигурни, в сравнение с 

транспозиционните блокови шифри, тъй като при тях имаме замяна на всеки символ, 

а не просто промяна на местоположението му, но отново за сметка на това са по- 

бавни и по- трудни за реализиране. Потоковите шифри пък се смятат за 

неразбиваеми, в сравнение с блоковите и се анализират по- лесно математически, 

но липсва достатъчна синхронизация между изпращача и получателя и е необходим 

голям брой ключове. Потребителят е нужно сам да направи своя избор на 

криптографски шифър, в зависимост от предназначението, за което ще го използва и 

в зависимост от вероятността за атаки. 
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